Begunje na Gorenjskem, 25. 4. 2006, št. 22
Drage krajanke in krajani!
4. maj je dan, ko že vse cveti; primeren dan je to za praznik, še posebej če se dotika
dogodka izpred sedaj že daljnih 61 let. Babice in dedki se tega še spominjajo. In
zakaj je to tako praznično? Danes se težko preslikamo v tisti čas, zagotovo pa je
bila osvoboditev Begunj po večletni okupaciji velik dogodek, še zlasti pa
osvoboditev zapornikov, predvsem nedolžnih domoljubov iz zaporov v graščini
Katzenstain.
Danes se o tem ne govori veliko, vendar je bilo dejanje Kokrškega odreda pred
nadaljnjimi premiki na Koroško odmevnejše dejanje te partizanske enote.
Letošnje naše praznovanje sovpada z obletnico nove osnovne šole, ki je pred 30
leti začela sprejemati učence na novi lokaciji. To pomeni tudi 30 generacij otrok,
čemur smo letos posvetili razstavo v prostorih krajevne skupnosti.
Prijetno praznovanje prvomajskih praznikov in praznika KS Begunje na
Gorenjskem vam želim v imenu sveta krajevne skupnosti
Drago Finžgar, predsednik sveta KS

Prireditve ob prazniku – 4. maju
Četrtek, 4. maj ob 16.00 – pokopališče talcev v graščinskem parku: Spominska
svečanost ob krajevnem prazniku v spomin na osvoboditev Begunj.
Petek, 5. maj ob 19.00 – dvorana Centra za obrambno usposabljanje Poljče:
Kulturna prireditev ob 30-letnici nove osnovne šole v Begunjah. Nastopajoči:
šolski pevski zbor, otroška folklorna skupina, učenci OŠ Begunje, Mateja Bajt –
kljunasta flavta, Primož Kerštanj – klavir, in drugi.
Ob tej priložnosti bo od 4. do 25. maja 2006 na ogled razstava fotografij o
zgodovini begunjske šole in izdelki učencev. Razstavo si lahko ogledate od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure v prostorih krajevne skupnosti.

30-letnica OŠ Begunje
Trideset let nas že
loči od takrat, ko so
prve generacije otrok
prestopile prag nove
štirirazredne šole v
Begunjah. Pred tem
je pouk potekal osem
let v nekdanji kmetijski šoli v Poljčah.
Tamkajšnja zgradba
je bila v zelo slabem
stanju in pogoji neprimerni za izvajanje pouka. V šolski kroniki lahko preberemo:
»Tudi na vodovodu in električni napeljavi so stalne okvare. Električna napeljava ne
prenese napetosti dveh grelnih plošč električnega štedilnika. Vsako zimo smo iz
zgornjega nadstropja spuščali vodo, da ne bi zamrznila. Dimniki ne vlečejo dobro
kljub čiščenju. Saje udarijo v zgornje prostore pri vodovodnem ventilu, tako da sta
umivalnica in ena soba polni saj …«

VESELI V NOVI ŠOLI – Učenci so v nedeljo, 9. maja, v Begunjah v radovljiški
občini dobili novo šolo. Še posebej veseli so zares lepo opremljene telovadnice.
Tovarna Elan v Begunjah, kjer delajo tudi telovadna orodja, jo je opremila
brezplačno. Pravzaprav so se za brezplačno opremo odločili starši učencev oziroma
najmlajših prebivalcev Begunj, ki so zaposleni v Elanu. Za to lepo darilo pa so se
jim učenci na otvoritvi šole zahvalili z lepim kulturnim programom.
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Zato so bili učenci in delavci šole toliko bolj veseli, ko se je začel udejanjati
občinski program gradnje vzgojno-varstvenih in izobraževalnih objektov, katerega
del je bila tudi gradnja nove šole v Begunjah, ki bo omogočala nemoten pouk v
najboljših možnih pogojih.
»Spomladi so pričeli graditi novo šolo v Begunjah. Predvidevajo, da bo zgrajena do
29. novembra 1975. leta. Ponovno je bil korigiran načrt, tako da bomo imeli le štiri
učne prostore. Istočasno gradijo tudi telovadnico,« je avgusta 1975 zapisala v
šolsko kroniko vodja oddelka, Vera Čampa.
3. maja 1976, so se učenke, učenci in učiteljice preselili iz Poljč v novo poslopje v
Begunjah. Šola je bila prvi objekt v občini, ki je bil prilagojen programu
celodnevne šole, danes pa v njem poteka program nove devetletke.

V nedeljo popoldne so v Begunjah odprli novo štirirazredno osnovno šolo. Svečano otvoritev
so združili s praznovanjem krajevnega praznika ob 31-letnici osvoboditve Begunj.

»Ko danes slavimo 31-letnico osvoboditve Begunj, beležimo hkrati tudi
pomembno delovno zmago. Odpiramo eno najlepših, sodobnih in modernih šol v
Sloveniji, ki smo jo težko pričakovali. Ne le v krajevni skupnosti, vsi občani v
radovljiški občini smo lahko ponosni na ta objekt, v katerem je kolektiv Elana
brezplačno opremil sodobno telovadnico,« je 9. maja 1976 na svečanem odprtju
šole poudaril takratni predsednik krajevne skupnosti Begunje, Janez Janc.
Nova štirirazredna šola, skozi katero so zadnja tri desetletja šle skoraj vse
generacije otrok iz krajevne skupnosti Begunje, je bila zgrajena s samoprispevkom
in je do septembra 2003 delovala v okviru radovljiške šole A. T. Linharta. Danes pa
je del matične šole OŠ F. S. Finžgarja Lesce.
Peter Kolman
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Gasilci bodo imeli dan odprtih vrat
Iz PGD Begunje sporočamo, da bomo 20. maja 2006 od 9h do 13h organizirali dan
odprtih vrat. V tem času vam bo na voljo ekipa, ki vam bo predstavila gasilsko
tehniko in odgovorila na vaša vprašanja.
Prikazali vam bomo tudi gašenje z ročnimi gasilnimi aparati. Zato pozivamo vse, ki
vas zanima, da se nam pridružite. Tisti, ki ste kupili nov aparat za gašenje na prah,
lahko starega prinesete s seboj, saj bomo uredili strokoven odvoz na odpad.
Možen bo tudi vpis novih članov.
Z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

PGD Begunje

Turistično društvo vabi na izlet
Izlet TD Begunje bo 3. junija 2006. Tokratna pot nas bo vodila v smeri Podčetrtek
–Olimje–Jurklošter. Po 15. maju se lahko prijavite v pisarni krajevne skupnosti.
Cena izleta za člane TD je 3.000 SIT, za nečlane pa 4.000 SIT. Vabljeni!

Obletnica obnovitve Sankaške koče
Konec maja bo na Sv. Petru nastop rogistov iz Nemčije, ki bodo obeležili
obletnico obnovitve Sankaške koče. Točen datum bo objavljen na vabilih,
izobešenih na oglasnih deskah.

Starejši za boljšo kakovost življenja doma
V Društvu upokojencev Begunje smo se odločili, da v letu 2006 pristopimo k
slovenskemu projektu Starejši za boljšo kakovost življenja doma.
Namen in cilj projekta sta zvišati kakovost življenja na domu oz. obseg medsebojne
pomoči starejšim, da bi lahko ostali čim dlje v svojem okolju, kjer so dočakali
starost. Verjetno je to tudi želja vseh nas oz. vas, zato pomagajmo drug drugemu,
da bomo tudi mi ostali doma in bodo nam pomagali drugi, ko sami ne bomo mogli
v celoti skrbeti zase.
Za izvedbo tega projekta pa bi v društvu upokojencev potrebovali tudi nekaj
prostovoljcev, ki bi najprej opravili anketo. Anketa naj bi potekala od meseca junija
dalje.
Istočasno prosimo, da sprejmete prostovoljce oz. zaupnike v vaš dom in jim
omogočite opraviti anketo. Seveda pa je to vaša odločitev.
Danes bom jaz pomagal/a tebi, jutri bo kdo mlajši pomagal meni.
DU Begunje
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O obveznosti storitev dimnikarske službe
Glede na številna vprašanja in pripombe občanov glede dimnikarske službe je
občinska uprava pripravila odgovor, objavljen v gradivu, z naslednjo vsebino:
Predpisane storitve obvezne dimnikarske javne službe obsegajo izvajanje meritev,
pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva
pred požarom. Predpisane storitve na podlagi sklenjene pogodbe o koncesiji o
izvajanju dimnikarske službe na območju Občine Radovljica izvaja Dimnikarstvo
Dovrtel. Ta velja, dokler Vlada RS ne določi koncesionarja za dimnikarsko
območje občine Radovljica, saj obvezna dimnikarska javna služba ni več občinska,
temveč državna.
Zaradi preko petsto v letu 2005 prejetih pritožb občanov glede dela dimnikarskih
služb, ki so večinoma glede visokih cen in izvedbe, Ministrstvo za okolje in prostor
pripravlja nekatere spremembe ustrezne zakonodaje. Sprememba naj bi zajemala
tudi podeljevanje dimnikarskih koncesij, saj ni smiselno, da se dimnikarji ukvarjajo
s pregledovanjem sodobnih in tehnološko naprednih kurilnih naprav, za kar so bolj
primerni serviserji, ki kurilne naprave dobro poznajo in imajo ustrezno znanje.
(Povzeto po članku Igorja Drakuliča, Delo, 20. 3.2006).

Dve čistilni akciji
V krajevni skupnosti v Begunjah sta v mesecu aprilu potekali kar dve čistilni akciji.
V četrtek, 13. aprila so učenci in učiteljice
Podružnične šole v Begunjah pripravili
akcijo »Očistimo naš kraj.« K sodelovanju
so povabili še turistično društvo in
krajevno skupnost. Iz obeh organizacij so
se povabilu odzvali, prišlo pa je tudi nekaj
krajanov in staršev učencev šole. Po
skupinah so očistili velik del krajevne
skupnosti, predvsem ob poteh, okoli
avtobusnih
postajališč
in
manjših
vodotokov. Kot je povedala vodja
podružnične šole, Nataša Vreček, ima
akcija širši pomen. Z njo želijo vzgojno
vplivati na učence, prav tako pa se organizatorjem zdi smiselno, da krajani sami
poskrbijo za čistočo svojega domačega kraja.
Za urejenost domače vasi pa so poskrbeli tudi v Dvorski vasi, kjer se je čistilne
akcije udeležilo 25 vaščanov. Očistili so poti v Dvorski vasi in okolico igrišča.
Peter Kolman
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Čestitke
krajankam in krajanom,
ki v letošnjem letu praznujejo 80-letni jubilej!
Helena Hozjan iz Begunj
Frančiška Jagodic z Zgoše
Jože Jerala z Mlake
Tatjana Kolman z Zgoše
Antonija Ovsenik iz Poljč
Anica Petrič iz Begunj
Valentin Resman iz Begunj
Frančiška Rozmanič iz Dvorske vasi
Marijan Smrekar iz Slatne
Rafka Tomc iz Begunj
Vsem jubilantkam in jubilantom, ki so že ali še bodo praznovali visok jubilej,
iskreno čestitamo in jim želimo obilo zdravja in radosti v življenju.

Dogodki v krajevni skupnosti
 22. januar 2006: Prostovoljno gasilsko društvo Begunje je v Krpinu pripravilo
vaško smučarsko tekmo. V veleslalomu se je v 19-ih starostnih kategorijah
pomerilo preko 160 tekmovalcev.

 28. januar 2006: Vaščani Zgoše in Zapuž so tekmovali v zimskih športnih
igrah. Na progo se je podalo preko 40 tekmovalcev, ki so se posamezno v
različnih kategorijah preizkusili v teku na smučeh in smučarskih skokih, za
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prehodni pokal prvenstva pa sta se po dva predstavnika obeh vasi pomerila v
štafeti teka na smučeh. Tokrat so se prehodnega tekmovanja veselili Zapužani.

 4. februar 2006: Vabilu Društva upokojencev Begunje na sankaško tekmovanje v Dragi na Ledeni trati se je odzvalo kar 64 tekmovalcev, od najmlajših do
najstarejših, ki so tekmovali v osmih starostnih kategorijah.
 28. februar 2006: Na pustni torek so begunjski fantje in dekleta vlekli ploh.
Po starem izročilu mladi vlečejo ploh, ko se od božiča pa do pusta iz kraja nihče
ne poroči. Begunjski fantje in dekleta se zahvaljujejo vsem, ki ste pomagali pri
organizaciji in izvedbi tega dogodka.
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Cenik storitev KS Begunje za leto 2006
Za leto 2006 veljajo naslednje cene pokopaliških storitev in najemnin:
- grobnina za enojni grob:
3.800 SIT
(15,85 EUR)
- grobnina za dvojni grob:
7.600 SIT
(31,71 EUR)
- najemnina za žarni grob oz. nišo:
3.300 SIT
(13,77 EUR)
- prvi zakup zemeljskega groba:
90.000 SIT
(357,56 EUR)
- prvi zakup žarne niše (cena brez DDV):
110.000 SIT
(459,02 EUR)
Prispevek za uporabo mrliške vežice znaša 10.000 SIT (41,72 EUR), za neplačnika
prispevka ob izgradnji pa še dodatnih 100 evrov oz. njihova protivrednost v SIT.

Kronika Begunj
Krajevna skupnost vabi vse krajane, ki razpolagate z različnim fotografskim in
drugim gradivom (stare fotografije, listine …), ki priča o zgodovini Begunj in
okolice, dogodkih in prireditvah, da ga posodijo. Vse gradivo bomo skenirali oz.
naredili kopije, lastniki pa ga boste dobili vrnjenega v nespremenjenem stanju. V
primeru, da bi bili gradivo pripravljeni odstopiti, ga bomo shranili v arhivu. S tem
želimo preprečiti izgubo dragocenega materiala, ki bo služil za kroniko kraja in kot
zgodovinsko izročilo prihodnjim rodovom.
KS Begunje

Slikarsko srečanje
Člani Društva likovnikov Ljubljana smo si to pomlad za kraj družabnega srečanja
in slikarskega ustvarjanja izbrali Begunje z okolico. Srečali se bomo v soboto, 27.
maja 2006. Skozi ves dan bomo ustvarjali na terenu ter tako na slikarskih platnih
ohranili del naših kulturno-zgodovinskih značilnosti in naravnih lepot. Svoja dela
bomo predstavili na razstavi v prostorih krajevne skupnosti.
Odprtje razstave bo v soboto, 27. maja 2006 ob 18.00 uri, slikarska dela pa bodo na
ogled do konca junija 2006 med delovnim časom krajevne skupnosti ter ob sobotah
in nedeljah v popoldanskih urah. Vljudno vabljeni!
Vida Soklič

Galerija Avsenik
je v petek, 7. aprila, pripravila odprtje razstave slik slikarjev Tomaža Perka in
Marka Krvine. Razstavni prostor galerije je bil ob tem dogodku skoraj premajhen,
saj so se vabilu galerije odzvali številni ljubitelji slikarske umetnosti V krajšem
kulturnem programu nas je v svet pokrajin, ki sta ju slikarja uporabila za motive
razstavljenih slik, okolico Cerkniškega jezera in Krasa, z izbrano besedo popeljala
Alenka Bole Vrabec, dopolnila pa sta jo pevka ljudskih pesmi Ljoba Jenče in
poustvarjalec stare glasbe Janez Jocif.
Peter Kolman
IZDALA KS BEGUNJE, ODGOVARJA DRAGO FINŽGAR
ZBRALA: JOŽICA HROVAT
OBLIKOVANJE in LEKTORIRANJE: PETER KOLMAN

